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Cselekvő közösségek,  
társadalmi múzeumok 

A Cselekvő közösségek – aktív 
közösségi szerepvállalás projekt 
új korszak kezdetét jelenti a hazai 
kulturális terület életében. Ez a 
fejlesztés indult el elsőként az ága-
zat szakpolitikai felelősségi körébe 
tartozó Emberi Erőforrás Operatív 
Programok közül, és az első olyan 
fejlesztés, ami egyszerre hozhat in-
novációt a könyvtári, múzeumi és 
közművelődési szakterületek szá-
mára partneri együttműködésében. 
A Cselekvő közösségek EFOP-1.3.1-
15-2016-00001 azonosítószámú 
kiemelt projekt a hazai települések 

közösségfejlesztő programjaihoz 
nyújt szakmai-módszertani tá-
mogatást, miközben a múzeumok, 
könyvtárak és közművelődési in-
tézmények közösségi részvételen 
alapuló működését segíti elő.

A projekt a Szabadtéri Néprajzi 
Múzeum konzorciumi vezetésével, 
a NMI Művelődési Intézet és az 
Országos Széchényi Könyvtár kon-
zorciumi tagok közreműködésével 
valósul meg 3.000.000.000 forin-
tos összköltségvetésből. A projekt 
2016. szeptember 16-án indult és 
36 hónapon át, 2019. szeptember 

15-ig tart, mely során együttműkö-
dik a közösségfejlesztéshez forrást 
biztosító Térség- és Településfej-
lesztési Operatív Program (TOP) A 
helyi identitás és kohézió erősítése 
programjaival. A fejlesztések révén 
a helyi kulturális közösségek ké-
pesek lesznek közösségfejlesztési 
folyamatok és önkéntes programok 
megvalósítására és fenntartásá-
ra. A Cselekvő közösségek kiemelt 
projekt célja, hogy képessé tegye 
a civil szervezeteket, az önkor-
mányzatokat, és helyi kulturális 
intézményeket az aktivitásukban 
megerősített közösségek és kez-
deményezéseik befogadására, tá-
mogatására, a közösségi aktivitás 
fenntartására. 

A fejlesztési célok erősítik ha-
zánkban azokat, a már évtizedek 
óta jelenlévő trendeket, amelyek a 
múzeumok társadalmi funkcióját 
helyezik előtérbe. A nemzetközi 
múzeumi szakmai szervezet, az 
ICOM (International Council of 
Museums, a Múzeumok Nemzet-
közi Tanácsa) 2004-ben megjelent 
Múzeumok Etikai Kódexében rög-
zítette, hogy „a múzeumok lehe-
tőséget biztosítanak a természeti 
és kulturális örökség megbecsü-
léséhez, élvezetéhez, megértésé-
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hez és kezeléséhez.” Alapelvként 
megjelenik, hogy „a múzeumok-
nak fontos feladata, hogy fejlesszék 
közművelődési szerepüket, és ma-
gukhoz vonzzák az általuk szolgált 
közösség, település vagy csoport 
szélesebb köreit. A múzeumok 
közművelődési szerepének szerves 
része az érintett közösséggel való 
interaktív kapcsolat és a közösség 
örökségének fejlesztése”.

A muzeális intézményekről, a 
nyilvános könyvtári ellátásról és 
a közművelődésről szóló 1997. évi 
CXL. törvény megfogalmazásában 

„a muzeális intézmény a társada-
lom szolgálatában áll, a közösség 
számára nyilvános, a közösségek-
kel, településsel aktív kapcsolatot 
tart, alaptevékenysége körében 
nem gazdasági haszonszerzés céljá-

ból jön létre, a kulturális javakhoz 
széles körű és egyenlő hozzáférést 
biztosít.” A múzeumoknak tehát 
jogszabályban rögzített feladata, a 
közművelődési szerepük erősítése, 
az általuk szolgált közösség, telepü-
lés vagy csoport szélesebb köreivel 
a folyamatos kapcsolattartás, a kö-
zösség örökségének megőrzése és 
fejlesztése. A múzeumok szorosan 
együttműködnek azon közösségek-
kel, ahonnan gyűjteményeik ered-
nek, illetve amelyeket szolgálnak, 
hiszen a múzeumi gyűjtemények 
jellemzően annak a közösségnek a 
kulturális és természeti örökségét 
tükrözik, ahonnan származnak, 
fontos szerepet töltve be az adott 
közösség múltjának, történetének, 
hagyományainak, tudásának fel-
tárásában, a régi tudás mai hasz-

nosításában. A kiállítások, kreatív 
műhelyek, kulturális programok 
szervezésével a muzeális intézmé-
nyek hozzájárulnak a helyi kultúra 
megőrzéséhez, népszerűsítéséhez. 
A múzeumok számos településen 
közösségi központ szerepet is betöl-
tenek azáltal, hogy szoros kapcsola-
tot építenek ki a helyi közösségek-
kel, bevonva a civil szervezeteket, a 
helyi lakosokat a múzeum életébe 
és sok esetben reprezentációs hely-
ként megjelennek a közösség életé-
ben, eseményeiben. 

Az 50 éves Szabadtéri Néprajzi 
Múzeum speciális közösségi szín-
terekkel tart fenn élő, kétoldalú 
kapcsolatot. Az ország különböző 
tájairól származó 350 épület egy-
kori tulajdonosai, illetve az épü-
leteket számon tartó települések 
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lakossága több  tízezer fős aktív, 
élő közösséget jelentenek. Az épü-
letek története azonban ennél jó-
val népesebb közösségek üzenetét, 
közösségi tapasztalatát hordozzák, 
mintaadók az utókor számára (pl. 
családi, rokonsági, korcsoporton-
kénti, mesterségek, tevékenységek, 
különböző nemzetiségek, egyhá-
zak közösségei). A Skanzen kuta-
tási tevékenységét (tárgygyűjtés, 
oral history) számos helyi közösség 
segít (pl. iskolai, egyházi, szociális, 
hagyományéltető). A helyi lakosság 
számára konkrét célfeladat, segí-
teni az áttelepített épület hiteles 
megjelenítését, az interpretálás 
módjait. Az áttelepített épületek 
bemutatása a múzeumban, bemu-
tatkozást, nyilvánosságot, kohézi-
ót jelent a település és közösségei 
számára. A mára feledésbe merült 
helyi hagyományok múzeumi kör-
nyezetben történő újjáélesztő be-
mutatása megújulást hoz a telepü-
lés életében. 

A Skanzen közösségeket men-
toráló tevékenysége megmutat-
kozik a magyarországi tájházak, a 
Szellemi Kulturális Örökség Igaz-
gatóságnak a hagyományéltető 
közösségek, a Múzeumi Oktatási 
és Módszertani Központnak a ko-
ordinátorok által a hazai múzeu-
moknak nyújtott támogatásában. 
Ez jó módszertani alapul szol-
gált a kulturális közösségfejlesztő 
mentorhálózat kialakításában. A 
múzeumi ismeretátadás, illetve a 
rendezvények, fesztiválok során to-
vábbi támogató közösségek formál-
ják a szakmai rendezvényeinket: a 
hagyományőrző együttesek és civil 
szervezetek, és a Skanzen holdud-
var népes csapatai: a felnőtt önkén-
tesek, az iskolai közösségi szolgála-
tos diákok. 

A múzeum széleskörű közös-
ségfejlesztési tevékenysége, tudatos 
stratégia eredménye: közösségeket 
mutat be, közösségeknek szólnak a 
kiállítások, programok, közössége-

ket segít, közösségeket épít, közös-
ségeket kapcsol össze, a közösség-
fejlesztésben katalizátor szerepet 
tölt be. A Skanzen munkatársai ab-
ban hisznek, hogy minél több civil 
közösség kötődik a múzeumhoz, és 
minél mélyebb a kapcsolat a közös-
ségekkel, annál erősebb a múzeum 
társadalmi beágyazottsága, an-
nál jelentősebb lehet a társadalmi 
hasznossága. A projekt a muzeális 
intézmények számára fontos lé-
pés a „társadalmi múzeum” felé, a 
szakemberek bevonása, a nyitott-
ság, felkészültség, társadalmi elkö-
telezettség erősítésével új szakasz 
kezdődhet hazai múzeumaink éle-
tében is. 

A Skanzen eddigi tevékenysé-
ge, elkötelezettsége a közösségi 
munka iránt, valamint a 2009-2014 
között sikeresen megvalósított, az 
egész múzeumi szakma számára 
meghatározó Múzeumok Minden-
kinek projekt garancia rá, hogy a 
Cselekvő közösségek – aktív kö-
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zösségi szerepvállalás projekt ered-
ményes lesz. 

Közel egy év elteltével számos 
innováció mutatja a sikereket. Az 
ország elismert szakemberei és 
szakmai szervezetei bevonásával 
hat módszertani modell és a vonat-
kozó jó gyakorlatok gyűjteménye 
készült el a Cselekvő közösségek 
projekt konzorciumának égisze 
alatt. A Közösségfejlesztő módszer-
tani útmutató hiánypótló metodi-
kai összefoglalás, a Közösségfejlesz-
tői folyamatok mérése és értékelé-
sének útmutatója az első kísérlet 
a fejlesztések során létrejövő vál-
tozások követésére. A kulturális 
intézmények számára régóta várt 
kiadvány a Gyakorlati útmutató 
intézményi önkéntes programok 
létrehozásához és működtetéséhez 
fejlesztésünk. A Kulturális intéz-
mények társadalmiasított mű-
ködtetése módszertani útmutató 
nagy segítséget ad intézményeink 
részvételre alapozott működteté-
sére, míg a múzeumok, könyvtá-
rak, közművelődési intézmények 
nyitottabbá, befogadóbbá válását 
segíti az Esélyegyenlőségi útmutató. 
A Cselekvő közösségek projekt 18 
megyében mentorhálózatot épített 
ki, ahol kulturális közösségfejlesz-
tő mentorok segítik a közösségfej-
lesztő folyamatok szakszerű meg-
valósulását. A www.cselekvokozos-
segek.hu honlapunk tudástárában 
bárki hozzáférhet kiadványaink-
hoz. A mentorok felkészítéséhez 
új tananyagok készültek, a hálózat 
egységes munkájához útmutatóul 
szolgál a Kulturális közösségfej-
lesztési mentorhálózatának mi-
nőségirányítási rendszerterve. Ha-
gyományteremtő céllal, elsőként 
rendeztük meg 2017 májusában a 
Közösségek Hete rendezvénysoro-
zatot, melynek népszerűségét mu-
tatja, hogy több, mint 1300 prog-
rammal csatlakoztak a kulturális 

intézmények és helyi közösségeik 
a felhívásunkra. A kulturális szak-
emberek számára akkreditált to-
vábbképzéseket, tanulmányutakat, 
szakmai konferenciákat, műhelye-
ket kínál a projekt. A könyvtárosok, 
a múzeumi szakemberek és a köz-
művelődési szakemberek számára 

a közösségi jógyakorlatok és az ösz-
szegyűjtött esetpéldák bemutatása 
érdekében a szakmai folyóiratok-
ban különszámokat jelentet meg a 
konzorcium. 

A Szín Közösségi Művelődés 
különszámának olvasásához hasz-
nos időtöltést kívánunk!
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DR. CSERI MIKLÓS (1957) a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum főigazga-
tója. A debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen végzett történelem-néprajz 
szakon 1982-ben. Tudományos minősítései: 1984-ben egyetemi doktorátus, 1995-
ben PhD, 2010-ben címzetes egyetemi tanár. 1987–89-ben a Skanzen népraj-
zos-muzeológusa, 1989–93-ban tudományos titkár, 1993–94-ben főigazgató-he-
lyettes, 1994–95 mb. főigazgató, 1996-tól főigazgató, 2014-2015 között az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma kultúráért felelős helyettes államtitkára, 2015-től 
Emberi Erőforrások Minisztériuma – miniszteri biztos. Legfontosabb elismeré-
sei: 1991: Jankó János-díj, 1999: Pest Megye Közművelődésért Díj, 2000: Pro Urbe 
Szentendre Díj, 2002: Móra Ferenc-díj, 2003: a Belga Királyi Lovagrend Tisztike-
resztje, 2008: Szentendre Város Díszpolgára, 2009: a Szabadtéri Múzeumok Eu-
rópai Szövetsége tiszteleti tagja, 2009: Szent-Györgyi Albert Rotary díj, 2009: a 
Magyar Köztársasági Érdemrend Tiszti Keresztje, 2011: Pro Turismo Díj, 2015: a 
Magyar Rotary-ért Emlékérem.

DR. ARAPOVICS MÁRIA (1973) a Cselekvő közösségek projekt szakmai veze-
tője a Szabadtéri Néprajzi Múzeum alkalmazásában. Magyar–történelem, műve-
lődésszervező, majd üzleti edző (business coach) szakokon szerzett diplomákat 
az ELTE karain. A Debreceni Egyetemen művelődési és felnőttképzési menedzser, 
a Londoni Egyetemen Art Management szakot végzett. Az ELTE Neveléstudo-
mányi Doktori iskolában szerzett PhD fokozatot 2009-ben. A projekt szakmai 
vezetője a konzorciumvezető Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási 
és Módszertani Központban, valamint az ELTE TáTK Szociális Tanulmányok In-
tézetének adjunktusa. Szakmai, kutatási tapasztalata a civil-nonprofit szektor, a 
közösségfejlesztés, a felnőtt- és szakképzés, közművelődés és múzeumpedagógia 
területéhez kötődik. Felnőttképzési szakértő, több szakkönyv, tankönyv és tanul-
mány szerzője, számos kiadvány szerkesztője. Az Élethosszig Tartó Művelődésért 
Alapítvány elnöke.


